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Redovisning av utlägg 
OBS! Du som har en pågående anställning med månadslön ska istället redovisa dina utlägg i KTH-res, förutom arbetsmåltid 
som ska registreras på denna blankett.

Efternamn, Förnamn Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Adress Telefon hem Telefon arbete 

Postnummer Postadress Land

 Ändring av adress 

Utläggstyp Verifikationstext/syfte 
(obligatoriskt) 

Datum From-Tom Belopp exkl 
moms 

Moms Belopp 
inkl moms 

R
a
d 

Totala summor:
 Bifogar deltagarförteckning. Vid förskott förbinder jag mig att redovisa förskottet enligt myndighetens regler, i annat fall dras 

oredovisat förskott från min lön.

Kontering 
Rad nr: Orgenhet Projekt Aktivitet 

1 
2 
3 
4 
5 

Sakattest Ekonomisk attest Registrerat av 
Datum och underskrift Datum och underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande Namn/Telefon 
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